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نانش دو نشده بود اما  کیبود  یو اهل یوحش واناتیدر باغ وحش مصروف خدمت ح "ضویبابه ف"که  یطول شانزده سال در

 یساخته بود و خدا خدا م شیدر باغ، وارخطا ریاخ یهاروز یودو گد ینظم یب یکرد. ول یبازهم خوش بود و گزاره اش را م

 .کرد که از کار جوابش ندهند

جگرخون و اعصاب خراب باغ  یخوش ساختن و خنداندن اعضا تیمسئوول ،یفکاه کیکه هر روز صبح با قرائت ای یشاد

انندش کوچک و خسته م ینیتوانست که جلو آب ب یبود و نم دهیاز گذشته سر و کله اش پند شتریوحش را به عهده داشت، امروز ب

 .دروشن بو شیها به اصطالح در تمام روز چراغ ردیرا بگ

گفتند و خود  یبودند، خود م دهیدر قفس مخصوص شان در گوشهٔ آفتاب لم ،یشگیهم یجایبو غرور  یها با خود خواه خرس

 یمانند خوک ها، بو نکهیا یدر پهلو رایز آنها را نداشتند.  یهاصحبت و مداخله در کار لیهم م واناتیح گریو د دندیشن یم

 .کاسته بود واناتیح نیشان در ب تیاز محبوب زیاز حد ن شیب یخواه دکرد، خو یم تیرا اذ واناتیح گریبدن شان د

 یدر باغ سپر واناتیح گریرا که با د یهمه مدت دور و دراز نیا رایز شغال و روباه هم سرد بود،  یادیو ش یمکارگ بازار

قه عال یهرش یبودند، تنها بچه ها کاریمو به همه آشکار شده بود بناًء تمام روز به شان مو ب یها انتیکرده بودند فتنه ها و خ

اغ ب گانهی نیدر ا نکیبودند و ا دهیرا د ایو ر بیفر یها آن تمثال ها در عکس که یخاطره ب نندیبب کیداشتند آنها را از نزد

و بد  کی. اما از بخت بد، آن دو از مود و روزگار افتاده جز پوز باردندید یشان را به چشم سر م یوحش منطقه، زنده و اصل

 .بگذارند شینداشتند که به نما یگرید زینمود شان چ

 یفکاه کی یادش روزیکه د کردیم حیتشر انیبه تماشاچ "ضویبابه ف" آمد، ینم شیدهنش پ و دیخندیکنج باغ تنها گاو بدون وقفه م در

 :وده کهب رطونیا یخندد. فکاهیو م دهیآنرا فهم یامروز معن چارهیگفت و گاو ب واناتیح گریدبود، ب دهیشن انیرا که از تماشاچ

 ریحالت ش نیا یجنسرفته بود. شغال بد ینکیاز جنگل به خواب پ یدر گوشه ا یخوابیو ب یاز فرط خستگ یدرنده ا ریش ندیگو»

 ری. شتخیمحکم و بلند زد و گر غیچ کیرا رساند و  خود ریگوش ش خیکرده باشد آهسته آهسته در ب یمزاق نکهیا یو برا دیرا د

 .کرد رشیشروع کرد و چند لحظه بعد گ دنیعقبش به دو زشغال ا هیتنب یو برا دیترس اریبس

 ؟یکرد نطوریچرا ا دیداد و پرس یگوشمال کیشغال را خوب  ر،یش

 ! مزاق کردم کیتان  یسلطان جنگل من همرا نیگفت: ببخش یشغال با چاپلوس 
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 لویک کیقرار داشت  ریکه ُدم ش ییبود آورد و در همانجا دهیخواب شترکیپ کهییاز گوش شغال گرفته او را تا جا ریاثنا ش نیا در

 :دیمواد زرد رنگ را به شغال نشان داد و با قهر پرس

 «است؟؟؟؟؟ طور نیمزاق هم یلعنت

 را استقبال کرد و یادیز انیو تماشاچ انیباغ وحش در منطقه از اول روز مشتر گانهیگوارا و  زیآخر هفته بود، هوا ن یرخصت

زد، امروز  یموج م شیمایقبل در س یکه روزها یشد و ناراحت یباغ وحش خوشتر از همه معلوم م ریکه مد بود نیجالب ا

 .عوض نموده بود تیو رضائ یرا بخوش شیجا

ثر مردم به اک رایبود ز شانینا آرام و پر اریباغ، بس ریش گانهیخاطر وفات نابهنگام ه باغ وحش ب ریمد نطرف،یهفته به ا کی از

 واناتیح گریو د ریابد بست و مد یچشمانش را برا ،یبطور ناگهان یهفتهٔ گذشته در اثر سکتهٔ قلب ریش یآمدند ول یم ریش یتماشا

 .ساخت رباغ وحش را در مرگش سوگوا

 . اما بازهم تجسسابدیرا در  یامروز در باغ وحش متعجب بود هرچه کوشش کرد نتوانست راز اصل راتییاز تغ "فیضو بابه"

بود  یقو کالن و ریساخته بود ش یو چرت یوسواس شتریرا ب "فیضو بابه"کرد. آنچه  یو آنجا م نجایرا ا شیاکله کشک ه گانیو 

پلنگ  کیرفت و همچنان  یو باال م نییو تمام روز را بدون توقف، پا دشده بو دایسابق پ ریامروز در قفس ش یکه بطور ناگهان

ر ه نیزد. ا یبود، هم در قفس پلنگ قدم م دهیپلنگ پاک را ند طور نیدر عمر خود ا "فیضو بابه"که  یخوش خط و خوش خال

 .باغ را فراهم نموده بودند یها نندهیب یو دلچسپ حیتفر هٔ یما یقدر کافه دو امروز ب

شان شدند. باغ  یخانه ها یباغ وحش هم، دل نا دل باغ را ترک و راه انیتماشاچ نیو آخر دیرس انیآهسته آهسته به پا روز

 یناگهان راتییتغ همه نیباغ وحش رفته و از ا ریخواست نزد مد یپس از بستن دروازٔه عموم "ضویبابه ف"شد و  یکامالً خال

 .ندیآ یم شیباغ پ ریطرف مد کجایشده و با پلنگ  رونیاز قفسش ب یوحش ریش دیخودرا باخبر سازد که ناگهان د

ن قرار داشتند و نجات آ ریمد یو پلنگ در چند قدم ریش رایز دیترس اریآمد بس شیپ نیکلمه اش را خواند و از ا فیضو" بابه"

 را در با هزار ترس و لرز و به عجله خود فیضو" بابه"نا ممکن بود. بناًء  یاندام از چنگال آن دو جناور وحش فیشخص ضع

 .اندرا خو ریانداخت و با چشمان بسته فاتحهٔ مد یگوشه ا

 خنی را با پطلون و ریکند و مد یخود کش م یرا پلنگ بسو شگرید یپا کیو  ریرا ش چارهیب ریمد یپا کینظرش آمد که  در

 .برابر کرده، مصروف خوردن استند میدو ن انیاش از م ییقاق و نکتا

. در ندیرا بب ریکرد تا حالت مد رونیکله اش را از سوراخ ب یو با آهستگ اوردیمنتظر ماند، دلش طاقت ن یلحظه ا فیضو" بابه"

 نیا و پلنگ از بدن شان هستند ریکردن پوست ش رونیو در حال ب ستادهیا ریه در مقابل مدافتاد ک یاثنا چشمش به دو شخص نیا

شان را شناخت. آنها  یهردو فیضو" بابه"کردند و  یم یکه در همان منطقه زندگ ندشد لیتبد یلحظه به دو انسان کیدو در 

جالب  یکه برا ریمد رنگیو ن سهیدس نیا دنیاز د "ضویبابه ف"نمودند.  افتیدر ریامروز شانرا از مد ییاجورهٔ هنگفت کار روا

 رونیباغ ب رگیاز کنج د یبه آهستگ و اوردیطاقت ن گریشده بود د چیگنگس و گ یلحظات یساختن باغ وحش بکار برده بود، برا

 .اش شد یخانه گک گل یو راه

 دنیبا پوش گر،یکه او مانند آن دو نفر د ردیبم یزوده ب گرید وانیح کیکرد که خدا کند  یدر طول راه دعا م فیضو" بابه"
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